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Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om differentierad ersättning för
elutrustning som omfattas av producentansvar. Föreskrifter och konsekvensutredning är på
remiss och senaste dag för lämnande av synpunkter är 31 juli 2022.
 Naturvårdsverkets förslag på föreskrifter avser producentansvarsorganisationernas beräkning av
differentierad ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga ämnen. Detta är en
del av införlivandet av avfallsdirektivets minimikrav (artikel 8a 4b).
  
Ta del av förslaget här Föreskrifter om differentierad ersättning för elutrustning
(naturvardsverket.se)
 
Synpunkter på förslaget
Synpunkter på förslagen ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 juli 2022. Ange
diarienummer NV-05581-22. Svaren ska lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se
 
För sakfrågor som rör förslaget kontakta magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se
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BESÖK:  STOCKHOLM –  VIRKESVÄGEN 2 


ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB  


POST:  106  48  STOCKHOLM  


TEL:  010-698  10  00 


E-POST:  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE  


INTERNET:  WWW.NATURVARDSVERKET .SE  


 
MISSIV 


2022-05-20 
Ärendenummer 


NV-05581-22 


 


Enligt sändlista 


Naturvårdsverkets föreskrifter om beräkning av differentierad ersättning 


för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga ämnen; 


 


Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om beräkning av 


differentierad ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga 


ämnen. Detta är en del av införlivandet av avfallsdirektivets1 minimikrav (artikel 


8a 4b).  


 


Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning är under 


revidering och regeringen planerar att besluta om en justerad förordning under 


2022. I den nya förordningen kommer det att finnas ett bemyndigande för 


Naturvårdsverket att meddela föreskrifter om kriterier för hur ersättningen som 


en producentansvarsorganisation tar ut från en producent, ska bestämmas.  


 


Minimikraven i avfallsdirektivet behöver vara genomförda i svensk rätt den 5 


januari 2023. Det är Naturvårdsverkets bedömning att föreskrifterna om 


differentierad ersättning behöver notifieras till Kommissionen. För att såväl 


remiss som notifiering ska ske innan januari 2023 har Naturvårdsverket tagit 


fram förslag på föreskrifter innan det finns ett beslutat bemyndigande. Detta 


innebär dock att vissa förändringar kan komma att ske i föreskrifterna när 


förordningen beslutats. 


 


Förslagen i korthet 


Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter redogör för hur en 


producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till kriteriet farliga ämnen och 


elutrustningens produktindelning vid beräkning av den differentierade 


ersättningen som en producent ska betala till en producentansvarsorganisation. 


 


Differentiering ska ske utifrån de sex kategorier som anges i 21 § i förordningen 


om producentansvar för elutrustning och producentansvarsorganisationen ska ta 


ut en högre ersättning från en producent vars elutrustning innehåller ett eller 


 


1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och om 


upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 


2018/851 av den 30 maj 2018 
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flera ämnen på den s.k. kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent. 


Skrivningen i förslaget är en hänvisning till Reach och tydliggör vad som avgör 


om ett ämne ska listas på kandidatförteckningen.  


Det ska finnas undantag för elutrustning som omfattas av lagen (2016:1067) om 


skatt på kemikalier och där produkten innehåller ett ämne vilket finns listat på 


kandidatförteckningen men där samma ämne gör att produkten inte omfattas av 


rätt till avdrag från skatt.  


 


Synpunkter på förslaget 


Synpunkter på föreslagna föreskrifter eller tillhörande konsekvensutredning ska 


lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 juli 2022.  


Ange diarienummer NV-05581-22.  


Svaren ska lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se 


 


 


För sakfrågor som rör förslaget kontakta 


magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se  
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Sändlista 


Applia 


Avfall Sverige 


Boliden Mineral AB 


Ekonomistyrningsverket 


Electrolux Hem Produkter AB 


ElektronikBranschen 


Elgiganten 


Elkretsen 


Energimyndigheten 


Inrego 


Jordbruksverket 


Kemikalieinspektionen 


Kommerskollegium 


Konkurrensverket 


Konsumentverket 


Miljödepartementet 


Mirec Recycling Solutions AB 


Novoplast 


Ragn Sells AB 


Recipo 


Regelrådet 


Stena Recycling 


Svensk Digital Handel 


Svensk Elektronik 


Svensk handel (kan säkert vara även för förpackningar) 


Svenskt Näringsliv 


Sveriges kommuner och Regioner 


Sveriges konsumenter 


Tech Sverige 


Teknikföretagen 


Tele 2 AB 


Telenor Sverige AB 
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Telia AB 


Tillväxtverket 


Tura Scandinavia AB 


Återvinningsindustrierna   
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MISSIV 

2022-05-20 
Ärendenummer 

NV-05581-22 

 

Enligt sändlista 

Naturvårdsverkets föreskrifter om beräkning av differentierad ersättning 

för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga ämnen; 

 

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om beräkning av 

differentierad ersättning för elutrustning med hänsyn till innehåll av farliga 

ämnen. Detta är en del av införlivandet av avfallsdirektivets1 minimikrav (artikel 

8a 4b).  

 

Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning är under 

revidering och regeringen planerar att besluta om en justerad förordning under 

2022. I den nya förordningen kommer det att finnas ett bemyndigande för 

Naturvårdsverket att meddela föreskrifter om kriterier för hur ersättningen som 

en producentansvarsorganisation tar ut från en producent, ska bestämmas.  

 

Minimikraven i avfallsdirektivet behöver vara genomförda i svensk rätt den 5 

januari 2023. Det är Naturvårdsverkets bedömning att föreskrifterna om 

differentierad ersättning behöver notifieras till Kommissionen. För att såväl 

remiss som notifiering ska ske innan januari 2023 har Naturvårdsverket tagit 

fram förslag på föreskrifter innan det finns ett beslutat bemyndigande. Detta 

innebär dock att vissa förändringar kan komma att ske i föreskrifterna när 

förordningen beslutats. 

 

Förslagen i korthet 

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter redogör för hur en 

producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till kriteriet farliga ämnen och 

elutrustningens produktindelning vid beräkning av den differentierade 

ersättningen som en producent ska betala till en producentansvarsorganisation. 

 

Differentiering ska ske utifrån de sex kategorier som anges i 21 § i förordningen 

om producentansvar för elutrustning och producentansvarsorganisationen ska ta 

ut en högre ersättning från en producent vars elutrustning innehåller ett eller 

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november om avfall och om 

upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 

2018/851 av den 30 maj 2018 
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flera ämnen på den s.k. kandidatförteckningen i halter över 0,1 viktprocent. 

Skrivningen i förslaget är en hänvisning till Reach och tydliggör vad som avgör 

om ett ämne ska listas på kandidatförteckningen.  

Det ska finnas undantag för elutrustning som omfattas av lagen (2016:1067) om 

skatt på kemikalier och där produkten innehåller ett ämne vilket finns listat på 

kandidatförteckningen men där samma ämne gör att produkten inte omfattas av 

rätt till avdrag från skatt.  

 

Synpunkter på förslaget 

Synpunkter på föreslagna föreskrifter eller tillhörande konsekvensutredning ska 

lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 juli 2022.  

Ange diarienummer NV-05581-22.  

Svaren ska lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se 

 

 

För sakfrågor som rör förslaget kontakta 

magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se  
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Kemikalieinspektionen 
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Miljödepartementet 

Mirec Recycling Solutions AB 

Novoplast 

Ragn Sells AB 

Recipo 

Regelrådet 

Stena Recycling 

Svensk Digital Handel 

Svensk Elektronik 

Svensk handel (kan säkert vara även för förpackningar) 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges kommuner och Regioner 

Sveriges konsumenter 

Tech Sverige 

Teknikföretagen 

Tele 2 AB 

Telenor Sverige AB 
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Telia AB 

Tillväxtverket 

Tura Scandinavia AB 

Återvinningsindustrierna   
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